
 
  

บัญชีรายช่ือผูท่ีไดรับการคัดเลือกเพื่อจางเหมาบริการ 
โครงการจางงานประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาด 

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระยะ ๒ 

 

 

ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หนวยงาน หมายเหตุ 
๑.  นายอนันตโชติ  มีชัย คณะครุศาสตร  
๒.  นางสาวธิดารัตน  แกวสีทอง คณะครุศาสตร  
๓.  นายสมชาย  นิ่มนวล คณะครุศาสตร  
๔.  นางสาวสุณิสา จุทมาส คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๕.  นายปฏิพัทธ พืชเพ็ง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๖.  นายธีรภัทร อุดมกิจภัญโญ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๗.  นายสมเจตน เทียนเปล่ียน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๘.  นางสาวเฟองฟา บุญมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๙.  นางสาวอรอนงค นันตาวงศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๑๐.  นางสาววราภรณ สมหารวงศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๑๑.  นางสาวประวีณา พรมไชย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๑๒.  นางสาวทับทิม พรมไชย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๑๓.  นายธงชัย สมหารวงศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๑๔.  นางสาวกัญญาณัฐ เรืองรักษ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๑๕.  นายพิสิษฐ พิชญสิริทรัพย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๑๖.  นางสาววิไลพร นราศรี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๑๗.  นางสาวยุพิน สุนทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๑๘.  นางสาวสุดารัตน สุนทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๑๙.  นายธนพล โชติชวลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๒๐.  นางสาวปรชิาติ เทวิละ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๒๑.  นายณัฐพล นิ่มเปย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๒๒.  นางสาวสนธญา โรจนบุญถึง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๒๓.  นางสาวสุวรรณา พุฒทอง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๒๔.  นายณัฐวุฒิ ประนามสา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๒๕.  นางสาววรินทร คุมคํา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๒๖.  นางสาวสุรัสวดี แดงวงศเจริญพร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๒๗.  นางสาวณัฐสุดา จําปาแดง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๒๘.  นายพิทักษพงค เหรียญทองคํา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร  
๒๙.  นางสาวกนกพร จริยสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๓๐.  นายธีรภัทร เสือเรือง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หนวยงาน หมายเหตุ 
๓๑.  นายศรัณย กรเวช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๓๒.  นางสาวนันทวรรณ ฟกต้ัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๓๓.  นางสาวชนากานต จันทรพงษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๓๔.  นางสาววรยา ไพรั้ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๓๕.  นางสาวสุภาพร ปานทุง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๓๖.  นายวงศวริศ วรรณพรเลิศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๓๗.  นางสาววรัมภรณ พันมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๓๘.  นางสาวลัดดาวัลย มวลชู คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๓๙.  นางสาวสุจินันท  คุมสา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
๔๐.  นางภคมณ  ศรีมาลา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
๔๑.  นางแสงตะวัน  สุขมา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
๔๒.  นางวิจิตรา  สุวรรณรัตน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
๔๓.  นางสาวเกศศิรินทร  บุญชู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
๔๔.  นางสาวกรรณิการ  พรมจินดา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
๔๕.  นางวาสนา  นันทะมีชัย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
๔๖.  นางสาวสมหญิง  บุญเรือน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
๔๗.  นายอุเทน  พรมจินดา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
๔๘.  นางสาวณฐริกา  แจมใส คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
๔๙.  นางสาวพิกุล  มีบุญ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
๕๐.  นางสาวภัทรวรนิทร  ภูกลาง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
๕๑.  นายสิจิวุฒิ  สมนึก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
๕๒.  นางสาวศิริลักษณ  นวมเจริญ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
๕๓.  นางสาวสุวรรณดี  อุนเตา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
๕๔.  นางสาวฐิติยา  อะมะมูล คณะวิทยาการจัดการ  
๕๕.  นางสาวปมาทิพย  ทองโต คณะวิทยาการจัดการ  
๕๖.  นายอนุสิษฐ  พิบูลเกียรติคุณ คณะวิทยาการจัดการ  
๕๗.  นางพัน  เอี่ยมสําอาง คณะวิทยาการจัดการ  
๕๘.  นางสาวจันทิรา  คณโททอง คณะวิทยาการจัดการ  
๕๙.  นายสุริโย  วังนวล คณะวิทยาการจัดการ  
๖๐.  นางสาวปลายฟา  ธิปโชติ คณะวิทยาการจัดการ  
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๖๑.  นางสาววลีพร  ขจรวีรพันธ คณะวิทยาการจัดการ  
๖๒.  นายอธิบดี  ศรีชมภู คณะวิทยาการจัดการ  
๖๓.  นางสาวอนรรฆวี  อภินันทิยา คณะวิทยาการจัดการ  
๖๔.  นางสาวฐิติมา  บุญลํ้าเลิศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
๖๕.  นางสาวภัทธิรา  อินจุย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
๖๖.  นางสาวปยะพร  จันพร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
๖๗.  นางสาวอลิษา  เกตุวังแดง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
๖๘.  นางสาวฉัตรวิไล  เฉลิมมณฑบ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
๖๙.  นายไชยกร  คําพุฒ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
๗๐.  นายศุภฤกษ  ฟกเอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
๗๑.  นางสาวอมรรัตน  เรือนวงค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
๗๒.  นายสมชาย บุญเอี่ยม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยายมาจากสถาบันวิจัย

และพัฒนา 
๗๓.  นายศุภชัย  เหมือนแกว คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
๗๔.  นางสาวจันจิรา  ทองนิล วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน  
๗๕.  นางสาวณัฐฐากร  เทียนสวาง วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน  
๗๖.  นางสาวปารวี  เกตุศรี วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน  
๗๗.  นางสาวชุติมน  นวมหนอม วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน  
๗๘.  นายวรสันต  กลํ่าฉวี วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน  
๗๙.  นางสาวรัชนีกร  จันสน วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน  
๘๐.  นางสาวรัตนากรณ  สิงหโต วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน  
๘๑.  นายศิวัธน  วงศยุทธนนท วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน  
๘๒.  นายจิณณวัตร  เจ่ียตระกูล วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน  
๘๓.  นางสาวเสาวลักษณ  แสงทอง วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถ่ิน  
๘๔.  นายยศ  เรือนกอน วิทยาลัยการพยาบาล  
๘๕.  นายวีรุทัย  เรือนกอน วิทยาลัยการพยาบาล  
๘๖.  นางสาวรัตนา   แทนเทือก   วิทยาลัยการพยาบาล  
๘๗.  นางสาวเขมจิรา   พันทวงค   วิทยาลัยการพยาบาล  
๘๘.  นางนัฎศิมา  โพธิ์ดง วิทยาลัยการพยาบาล  
๘๙.  นางสาวณัฐสุดา   สอนสิงห   วิทยาลัยการพยาบาล  
๙๐.  นางสาวอุษา  ชมภูนิตย   วิทยาลัยการพยาบาล  
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๙๑.  นางสาวปุณยาพร   เช้ืออินทร วิทยาลัยการพยาบาล  
๙๒.  นางรองรัตน  คําวัฒนา วิทยาลัยการพยาบาล  
๙๓.  นางสาวนัทธมนต  อินทรอักษร วิทยาลัยการพยาบาล  
๙๔.  นางสาวณัฐมล  นอยมวงตาล วิทยาลัยการพยาบาล  
๙๕.  นายณัฐนนท  สิรินันทเกตุ สถาบันวิจัยและพัฒนา  
๙๖.  นางสาวสุพัตรา  ชอบสนิท สถาบันวิจัยและพัฒนา  
๙๗.  นางสาวณัฐกานต  มธุพจน สถาบันวิจัยและพัฒนา  
๙๘.  นางสาวสุธิดา  โพธิ์ดง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
๙๙.  นางสาวพิมพประภา  ออนมิ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
๑๐๐.  นายสมภพ  ยิ้มแยม สถาบันวิจัยและพัฒนา  
๑๐๑.  นางสาววาริธร  ล้ินทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
๑๐๒.  นางสาวศศิธร  ครุธสาย สถาบันวิจัยและพัฒนา  
๑๐๓.  นางสาวธีราภรณ  ทับพิมล สถาบันวิจัยและพัฒนา  
๑๐๔.  นายรชต  มวงเฟอง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
๑๐๕.  นายกันธรากร  ศรีขาย สถาบันวิจัยและพัฒนา  
๑๐๖.  นางสาววรรณภา  ทาชัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  
๑๐๗.  นางสาววันวิสา  เหมือนรอดดี สถาบันวิจัยและพัฒนา  
๑๐๘.  นางสาวสุรีรัตน  โกฏิละออง สถาบันวิจัยและพัฒนา  
๑๐๙.  นางสาวปนัดดา  คําหยุย สถาบันวิจัยและพัฒนา  
๑๑๐.  นางสาวกาญจนา  พรมเรือง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑๑๑.  นายพิชัย  ยอดยัง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑๑๒.  นางสาวจุฑามาศ  พรมวงษ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑๑๓.  นายอนุชา  คําผอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑๑๔.  นางสาวสมิตา  ดวงแกว สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑๑๕.  นางสาวปรชัญาณี  จันทรนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑๑๖.  นางสาวประภัสสร  สุวรรณชัย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑๑๗.  นางสาวณัฐชา  อิ่มหนํา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑๑๘.  นางสาวพิมพระวี  อิ่มหนํา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑๑๙.  นายนรินทร  ลานพลอย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑๒๐.  นางสาวสุชาดา  เนตรานนท สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หนวยงาน  
๑๒๑.  นางสาวกนิษฐา  แกวนิล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๑๒๒.  นางสาวประสาน  อนอยู สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยายมาจากเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๑๒๓.  นายธงชัย  พุมเกตุ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๑๒๔.  นายพันธิวา  ศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๑๒๕.  นายรชานนท  ดีโต สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๒๖.  นางสาวกนกวรรณ  แกนเจริญ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๒๗.  นางสาวแสงนภา  บุญดวง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๒๘.  นายคิมหัน  ไกรกิจราษฏร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๒๙.  นางสาวประกายดาว  แดงออง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๓๐.  นายภวัต  พัฒนนิภากร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๓๑.  นายธนู  เกตุแกว สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๓๒.  นายรชานนท  ดีโต สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๓๓.  นางสาวกนกวรรณ  แกนเจริญ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๓๔.  นางสาวแสงนภา  บุญดวง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๓๕.  นางสาวพรทิพย  ชุมกลัด สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๓๖.  นายบรรณกร  อินทหอม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๓๗.  นายเอกณัฐ  ยอดเยี่ยม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๓๘.  นางสาวชรินทรรัตน  พรมพิชัย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ยายมาจากเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๑๓๙.  นางสาวสิมิลัน  เต็งโลง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ยายมาจากเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๑๔๐.  นางสาวนันทนภัส  ชามะรัตน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ยายมาจากเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

๑๔๑.  นางสาวศศิธร  แสงมุกข สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๔๒.  นางสาวยลดา  งามสงา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๔๓.  นางสาวนันทิกานต  สุริสาร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๔๔.  นายมานิตย  พรมนิล สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๔๕.  นางสาวอมรรัตน  ยิ้มประคอง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๔๖.  นายอภิสิทธิ์  ยงยุทธ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ยายมาจากครุศาสตร 
๑๔๗.  นางสาวดมิศรา  ยอดเพ็ชร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๔๘.  นางสมจิตร  สงสัย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๔๙.  นายวันชัย  อิ่มพิทักษ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๕๐.  นายวุฒิศิลป  ไกรกิจราษฎ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
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ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล หนวยงาน หมายเหตุ 
๑๕๑.  นางสาวศศิมา  จันทรเมือง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๕๒.  นายพรเทพ  หอมหวาน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๕๓.  นางสาวมิ่งกมล  หนองหิน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๕๔.  นางสาวคันธรสณ  สุขเกษม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๕๕.  นางสาวเมธนี  ยอดเพชร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๕๖.  นางสาววีระชุน  ขุนหมื่น สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

๑๕๗.  นางวันดี  แกนเจรญิ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  


